
 

  

  
Boek een unieke teambuilding in je bedrijf of op een externe locatie 

 

KOOKWORKSHOP OVER ORIGINE VAN ITALIAANSE KEUKEN MET LUNCH OF DINER 

Je host Annet neemt je tijdens de workshop mee in een trip door Italië waarbij je allemaal 
nieuwe weetjes opsteekt over het land en z’n keuken. Voel, eet en beleef met je team het 
ambachtelijke en pure Italië tijdens de gusto e amore workshop.  

De opdracht is om een volledig Italiaans menu uit te werken met authentieke ingrediënten 
en met kruiden en groenten recht uit de tuin. Je zakelijke kleding vervang je door een 
kookschort. Hoe worden de taken en rollen verdeeld in het team en wie is de chef-kok? 
Samen koken is leuk en je leert elkaar er beter kennen als team! Na het avontuur in de 
keuken wordt er heerlijk getafeld. Aangepaste Italiaanse wijnen maken eveneens deel uit 
van de beleving.  

Aan een mooi gedecoreerde en rijk gevulde, lange tafel wordt er na het koken feestelijk 
gegeten. Hoe smaakt wat jij en je collega’s maakten? Het is een beleving die alle zintuigen 
zal aanspreken en waarbij plezier en gezelligheid troef zijn. Gegarandeerd wordt hierover 
onder de collega’s nog lang nagepraat.  

 

  

 

Crostino nero uit Toscane: 

ecofriendly con gusto 
Orecchiette pasta maken zoals in 

het Zuiden: Puglia 

Deeg maken voor piadina uit 

Noord-Italië: Emilia Romagna 



Je kan tussen vier kookthema’s kiezen. 

1. Ecofriendly con gusto 

Het thema duurzaamheid kan op verschillende manieren worden ingezet en natuurlijk ook in 
relatie tot wat we eten. Italianen weten namelijk hoe ze pareltjes toveren uit restjes. ‘Non si 
butta via niente’ oftewel ‘wij gooien niks weg!’ Dit is een heel belangrijk gegeven van de 
circulaire economie. Het principe is heel nauw verweven met de authentieke Italiaanse 
keuken en ontstond er uit armoede, maar bracht tegelijk iconische gerechten voort. Met de 
restjes brood, pasta, vis, vlees, slachtafval en in het wild geplukte kruiden en groenten 
worden er nog steeds lekkernijen gemaakt. Laten we dit nobele Italiaanse ‘no food waste’ 
principe uitproberen tijdens de kookworkshop. 

Menu 
 
- Panzenella of een salade met knapperige groenten en geweekt oud brood uit Toscana 
- Crostino nero of een bruschetta met een warme vleestopping met ook kippenlever en milt, 
uit Toscane 
- Palotte cacio e ova – balletjes van pecorino kaas, oud brood en ei in een tomatensausje, uit 
Abruzzo 
- Malfatti del salvatico – een soort gnocchi van oud brood en netels uit Lombardije 
- Polpette della nonna – gehakballetjes gemaakt van de restjes in de frigo uit Lombardije 
- Fave e cicoria of witte bonencrème en wilde cichorei uit Puglia 
- Baci di Romeo e Giulia – zoete zoenen van Romeo en Giulia uit Veneto 
- Wijnen/druiven: Rood: Sangiovese en Rosso conero - Wit: Verdicchio di Jesi en Zibibbo 

 
2. Zuid-Italië 
 
De typisch Zuid-Italiaanse mediterrane keuken bestaat uit heel veel zonovergoten groenten,  
pasta, vleesgerechten en vis. Deze keuken is eenvoudig, puur en ook bijzonder lekker. Ze is de 
vrucht van duizenden jaren culturele kruisbestuiving. De vele restaurants, bars en kiosken in 
het Zuiden pakken uit met een waaier van hartige en zoete specialiteiten. In de workshop 
Zuid-Italië maken we hieruit enkele toppers.  

Menu 
 
 -Bruschetta rossa uit Basilicata 
- Orecchiette of een zelfgemaakte pasta in de vorm van oortjes uit Puglia 
- Fregula of een hangemaakte pasta uit Sardinië 
- Pastasaus met ndjuja (pikant gehakt) uit Calabrië 
- Pastasaus met venusschelpenen of kokkels en bottarga uit Sardinië 
- Arrosticini of stokjes met schapenvlees 
- Seadas een heerlijk dessert uit Sardinië, een raviolo met pecorino kaas en honing 
- Wijnen/druiven: Rood: Cannonau en Aglianico - Wit: Grillo en Pecorino 
 
 

  



3. Noord-Italië 

De zeer rijke Noord-Italiaanse keuken is een mekka voor fijnproevers. Het gebied koestert een 
groot arsenaal aan kwaliteitsproducten maar z’n inwoners weten ook hoe je met weinig 
voedsel eveneens iets lekkers tovert. Originele experimenten en improvisaties kleuren er de 
keuken. In deze workshop nemen we de proef op de som en maken we enkele unieke creaties 
op basis van mooie en kwaliteitsvolle ingrediënten.  
 
Menu 
 
- Spritz en de echte Veneto aperitief in meerdere varianten 
- Bagna cauda of de groentedips in een saus uit Piemonte 
- Sarde in saor of sardienen in een zoetzure dressing uit Veneto 
- Pesto Genovese gemaakt in de vijzel en linguine 
- Tortina di zucca of pompoentaartjes met een crème van Parmezaanse kaas uit Emilia 
Romagna 
- Cjarsons of een soort ravioli met verse kruiden en gezouten ricotta uit Friuli-Venezia Giulia 
- Tiramisu volgens het originele recept uit Tolmezzo 
- Wijnen/druiven: Rood: Rosso conero, Barbera d’Alba - Wit: Verdicchio castelli di Jesi, Soave 
 

4. Cibodistrada of streetfood 

Italië heeft een rijke cultuur van straatdelicatessen die verschillen van regio tot regio. Italiaans 
‘streetfood’ gaat niet over ‘fast food’, wel over pure gerechten met topingrediënten zorgvuldig 
bereid via ‘slow cooking’. ‘Cibo di Strada’ zijn streekgebonden en historisch gegroeid uit het 
voedsel dat minder gefortuneerden konden verzamelen en bereiden. Cibo di strada zijn 
rock&roll en lekker. In deze workshop krijg je de kans om ze te leren bereiden en proeven. Met 
deze recepten maak je gegarandeerd indruk! 

Menu  
 
- Chichetti of belegde bruschetta’s uit Veneto 
- Panzerotti of halvemaantjes gevuld met mozzarella en tomaat uit Puglia 
- Suppli cacio e pepe of ovale gevulde rijstballen uit Lazio 
- Piadina of een gevulde zouten pannenkoek uit Emilia romagna 
- Polpette di melanzane of balletjes van aubergine uit Calabrië 
- Cannolo dessert uit Sicilië 
- Babà al rum uit Campanië 
- Wijnen: Rood: Lambrusco secco en Cannonau - Wit: Pecorino en Fiano di Avellino 

 

De kookworkshop is mobiel en flexibel. We zoeken samen naar een gepast moment in de 
agenda en naar de meest geschikte locatie. Dit kan bij de partnerbedrijven in de stad of de 
rand, op het platteland en ook in het buitenland.  

De workshop kunnen we in het Nederlands, Engels, Frans of Italiaans geven. 

Vraag gerust vrijblijvend naar meer informatie en stuur een mail naar 
annetdaems@outlook.com 


